


[труктурно дисертац|йне досл|дхсення ск^'|адасться з анотац!| укра1нсько}о

та англ|йськок) п4овами, всцгп}, п'яти'розд|л|в' висновк|в' сг!иску використаних

джерел (614 найменуванн'{) та додатк}в. 3агальний обсяг дисертац1| становить

584 стор|нки, серед них 408 стор|нок основного тексту. ,.{исертац|я м|стить 34

таблиц! та26 рисунк|в.

€л|д з€вначит{{, |{Ф дисертац|я мае вива)кену структуру Фц|нтотони ступ|нь

обгрунтованост! наукових полох{ень та висновк|в, поданих у дисертац||, сл|д

за3начит!' 1!Ф дисертац|я мае виважену структуру; кохший з окреслених розд|л1в

е лог!чним' посл|довним, доц|льним. 3м1ст дисертац]| в|дпов|дае [| плану, а

структура досл|дницьким завданням.

!исертац|я п|дготовлена зг|дно тематичного плану науково-досл]дно|

роботи кафедри вищо| математики Б|нницького Ёац1онального [ехн|чного

9н|верситету (теми <1нформац1йно-комун!кац1йн| технолог!1

фундамент€ш1ьних та спец]альних дисципл|н)> та <<|нновац|йн| мето д\4ки

вищо] математики з мето}о формування базового р|вня профес|йно?

компетентност| у випускник|в техн|чних 3БФ> затвердх{ено 8ченото Радото

внту, протокол ]ч& 9 в!д 30 кв|тня 2020 р.). 1ему дисертац||затверА)кено Бченото

радо}о Бац|онального педагог|чного ун|верситету |мен| м. п. фагоманова

(протокол }[р 9 в\д 29 с|чня 2018 р.) та узгоджено в бторо Р1|я<в|домно| ради з

координащ|| наукових досл|дх<ень з педагог|чних | психолог|чних наук в !кра!н|

(протокол ]ф 3 в|д 30 червня 2020 р.).

Ёауков! полох(енн'{' висновки та рекомендац|! обгрунтован1 на

достатньому р1вн| з використанням 1широкого методолог|чного 1нструментар|то

та д)керельного базото. ,{исертантко}о достатньо вмотивовано обрано низку

вза€модоповн}о}очих методолог|чних п1дход|в до анал|зу й узагальнення

теоретичних |дей та практики реа[1|зац|| профес|йно| спрямованост| навчання

математики як |нтещац|йно| основи фахово{ п|дготовки майбутн|х |нженер1в,

використано зага"]1ьнонауков| | спец|альн| методи наукових досл1д}{ень.

1{онцепц1я досл|д)1(ення базусться на взасмопов'язаних методолог!нному,

теоретичному та методичному концептах.

навчання

навчання



/\Б10Р 001Рун'}'0ван(, визнач|4-'1а 11ров1дну 1де!о досл1д)кення, яка 0€ву€ться на

уявленн1 про профес1йну спрямован|сть навчання математики як важливого 1

нев1д'смного ск.11адника фахово[ п1дготовки стуАент|в

спец|альностей. Бах<лив|сть реал1зац|| профес1йно| спрямованост|

математики зумовлена потребами сучасного сусп|льства у фах|вцях, як| здатн1

до саморозвитку' самовдоскон€}лення' легко адапту}оться до 1швидкозм|нних

соц|альнихта технолог|чних умов' матоть високий !нтелектуальний та творний

потенц1ал, вм|тоть використовувати набут| знанн'{ в шРоцес| розв'язування

профес|йних завдань' готов| продукувату| нов! |де].

Бсе це св|днить про високий ступ!нь об|знаност| дисертантки з теор|сто та

практикото з обрано| проблеми, що | дозволило автору вд€!^по визначити тему,

об'скт | предмет досл|д>кення. [озитивне вра)кення

методолог1чно| основи досл|дя<ення.

справля€ розробка

Бад|йн1сть | в1рог!дн|сть результат1в досл|д)кення обгрунтован| завдяки

зд|йсненнто як|сного | к!льк|сного анал|зу даних' ]х статистично}о обробкото та

укра|нських 1 заруб1)кних учених, авторка 1пироко окреслила теоретичне

п|дгрунтя досл1дх<твано| проблеми' що сприятиме розвитку теор|| та методики

фахово| п|дготовки студент|в |нх<енерних спец|альностей "

[исертант вмотивовано п|д|йшлла до окреслення суперечностей: м1ж

гтотенц;йними можливостями вищо| 1школи щодо як|сно| профес|йно| 1

фундаментально? п1дготовки |нженер!в та недостатньо}о !х реал|зац|его через

1нтенсиф!кац1то осв1тнього процесу; м!ж |нтещованим зм|стом осв!тньо-

квал|ф|кац|йно| характер|4стики майбутнього фах1вця фактолог|чним

характером зм|сту його навчання; м|хс активним використанням молодд}о

сучасних 1нформац|йних технолог!й | способами використанням |х п1д час

вивчення прик.т1адного аспекту дисципл1н математичного циклу; м|ж сусп|льним

запитом на висококвал|ф1кованих фах|вш|в, як| здатн1 1швидко слрътймати,

Автор общунтовано визначила пров|дну |дего досл|д>кення, яка 6азуеться

1нженерних

навчання

анал1зувати та представляти р|зного роду й об'ему |нформац|йний контент, та



в!дсутн|стто общунтован1{х осв|тн|х сратег|й, як| зумовл1о}оть активне

1нформац1йних технолог|йвпровадження

необх|дн|стто модерн|зац|! фундаментально!

в математичну п1дготовку; м1ж

п|дготовки сцдент|в |нженерних

спец1альностей у закладах вищо! осв!ти | недоскон€1ло}о системо}о профес|йно|

п|дготовки майбутн|х фах|вц1в техн|чних напрямк|в; м]хс необх|дн1стто

застосування комплексних знань у профес1йн1й д|яльност| сунасного |нженера та

в|дсутн|стто 1нтещативних зв'язк|в м!х< навчш1ьними дисципл|нами

математично| та профес|йно| п1дготовки; м|хс активним упроваджен.ням у

профес!йну осв|ту !нновац1йних метод!в | дом|нуванням традиц!йних п|дход!в

до орган1зац11 навчання математики.

у процес| роботи авторка вир|шлуе низку наукових завдань' як|

конкретизовано у в!дпов1дних розд|лах та параграфах дисертац|йного

досл|д>кення | реал1зуеться в контекст| вимог дидактики вищо| 1школи про

посилення профес|йно| спрямованост|, |нформатизац1|' |ндив1дуал!зац1} ;

диференш!ац|| процесу навчання з мето!о п!двищення р|вня фахово| п!дготовки

стуАент|в |нх<енерних спец!альностей, формування !х |отовност! вчасно | як|сно

розв'язувати профес|йн| завдання (задат|).

,(остатньо повно дисертантко}о общунтовано деф|н1ц!| осв|тньо| (параграф

\.2) та спец|ально] складово| (паращаф 1.3), на основ| яких визначено систему

забезпечення профес!йно| спрямованост| навчання математики як 1нтещац1йно?

основи фахово| п|дготовки студент|в |юкенерних спец1альностей.

|{рофес|йну спрямован|сть навчання

формування аг1горитм|чно! д1яльност1

€шгоритм1чного мислення

3д|йснено анал|з су{асного стану реал|зац|? профес|йного спрямуванн'1

навчання математики у фахов|й п|дготовц| майбутн|х |юкенер1в у закладах вищо|

осв|ти, який дав ш1о)1{лив|сть дисертантц| зробити висновок, що |снутона теор|я |

практика навча.т1ьно| роботи не забезпечуе на достатньому р|вн! зд|йснення

1нтегративного п1дх0ду до навчання

реа-гт|зац|{ осв1тн|х прощам |нхсенерних

предмет1в математичного циклу при

спец|альностей.

математики розг.]шнуто з позиц1и

та розвитку компонент лог|ко-



Авторкото обгрунтовано' що методолог|нну основу досл|дження становлять

основн| поло)кення системного, синергетичного, акмеолог|нного, особиот|сного,

д|яльн!сного, |нтегративного, компетент|сного, технолог|иного, €}лгоритм|иного,

модульного' |нформац|йного методолог!чних п|дход|в орган|зац|{ фахово!

п|дготовки та вк€вано' що ефективн1сть реа.гт1зац|! профес|йно| спрямованост!

навчання математики з€}лех{ить в1д урахування загы1ьнодидактичних 1

специф|нних законом|рностей навчання та в|дшов1дас таким принципам:

профес1йно! спрямованост|, науковост|, системност|, |нтещац||, профес|йно!

моб|льноот1, доступност1, студентоцентризму' ор|ентац1| на !нформац|йн1

технолог!!, технолог|чност|, самост|йност|, диференц|ац1] та |ндив!дуалт!зац||.

практичного лоробку

фахово| п|дготовки студент|в |нженерних спец|альностей у результат! чого було

розроблено модель системи забезпечення профес|йно| спрямованост| навчання

математики як !нтеграц1йно] основи фахово| п|дготовки студент|в !нженерних

спец!альностей.

3м1ст дисертац|| в|дпов|дае !| плану' а отруктура-досл!дницьким завданням.

|[озитивне вра)кення справляс орган|зац|я та опис експерименту' який проведено

грунтовно | в|дпов|дально.

|[рактинна ц|нн|сть полягае у розробц| | впровадженн| орган|зац|йно-

методичних засад профес|йно| спрямованост! навчання математики як

|нтеграц|йно] основи фахово| п|дготовки студент|в |нэкенерних спец|альностей.

Автором п|дготовлено: монощаф|то <1еор|я | практика профес!йно|

сг1рямованост| навчання математики як |нтеграц|йно| основи фахово| п!дготовки

стуАент|в |юкенерних спец!альностей>>; спецкурс к€пец|альн| розд|ли вищо|

математики з елементами дискретно| математики>); навчальн| пос|бники для

студент|в 1нженерно-техн|чних спец|€шьностей <1еор!я функц|й комплексно]

зм|нно|>, <[еор1я ряд1в>, <Бища математика з комп'тотерно}о п|дтримкого.

Р1вняння математично! ф|зики> фекомендований мон }кра!ни, лиот' ]\91/1 1-

(в|дченням значимого

використ анътя а-]тгоритм|чно| компоненти д1яльност1

дисертанта вважасмо

як |нтещац|йно] основи

|662 в|д 1.03.2011), <<Блементи теор|} ймов|рностей таматематично| статистики),



((ви1ца математика з комп'готерното п|дтримко}о. Функш|| багатьох зм1нних'

кратн| |нтещали>, <3б|рник тестових завдань для систематизац|т та узагальнення

знань з вищо] математики. .[||н|й"' -..бра та анал|тична геометр|я>>, кБища

математика. 3б|рник завдань для орган|заш|| самост!.йно] роботи студент1в

заочно] форми навчанн'{ в двох частинах>>, <<Бища математика' Фпорн! схеми та

алт.оритм и д![я самост|йно| роботи сцдент|в>> <Бища математика' Ёлементи

теор|| поля. 0сновн| поняття' формули та €ш1горитми для самост|йно! роботи

студент1в).

Результати досл1дх{ення

Б|нницького нац|онального

16.06.2020), |{риазовського

!{у241735-08 в|д 04.|2.2о20), 1{ременчуцького нац|онального ун!верситету |мент

!у1ихайла Фстрощадського (дов|дка $р 60-10/573 в\д26.06'20 ), /1ьотно! академ!]

Ё{ац|онального ав|ац!йного ун|верситету (дов|дка ]ч{ч 01-08/1 1 8 1 в|д 01'06'2020)'

}{ац|онального ун|верситету водного господарства та природокористування

(дов1дка ]т9011/19 в|д 0з.|2.2020), !кра!нсько] 1нженерно] академ|{ (акт в!д

4.\2.2020).

Апробац[я результат|в досл|дхсення мас достатн!о геощаф|то' Ёа наукових

та науково-практичних м|хснародних | всеукра|нських конференц|ях були

оприл1однен| та обговорен1 резуль тати досл|дх<ення 1у1' Б'}{овальнук'

[овнота викладення наукових полох{ень, висновк|в | рекомендац|й

дисертац!? в опубл!кованих працях засв|дчена в 53 наукових | навчально_

методичних працях (|з них 16 _ одноос|бн|), серед них: 1 одноос}бна монограф|я'

1 у сп|вавторств|, !2 наъчальних пос|бник|в, 19 статей у фахових виданнях

!кра{ни, 5 статей у заруб!жних наукових пер!одииних виданнях ! виданнях' що

нале)кать до м|х<народних наукомещичних 6ьз дануцх' зокрема 1 стаття у виданн|'

яке вкл1очено до наукомещично: 6ази $соршв' 15 наукових праць' як1

засв|днутоть апробац|то матер|ал|в дисертац|!'

Анал1з зм|сту автореферату та дисерташ|{ доводить |дентичн!сть ]х

структури' лог!ки викладення матер|*у' в]дпов|дн|сть основних попо>кень !

м. Б. 1{овальнук впровад)кено в осв!тн|й процес

техн|чного ун|верситету (дов|дка ]\9 1-11_62 в|д

державного техн!чного ун|верситету (дов|дка



висновк1в за розд1лами та

в1добрахса€ основн! поло>кення

п|дсумковим висновкам. 3м|ст автореферату

досл1д>кенн|. [!озитивно оц|нтоточи дисертац|йну роботу, вважаемо за необх|дне

та узаг€}пьненн'{, що м1стяться у дисертац1иному

зробити деяк| заува)|(енъ1я та поба>кання :

1. |{редставлена до захисту робота ли1ше виграла б, як6и у досл|дженн|

було б зд|йснено 1шир1ший анал|з досв|ду европейських кра}н щодо використання

алгоритм!чно| ком|тоненти д1яльност1 як |нтещац|йно| основи реал|зац1|

профес|йного спрямування навчання математики у фахов1й п!дготовц1майбутн!х

1нэкенер|в.

2. Ёаведен! в дисертац!| позиц|| науковц|в не завжди супр0водя{у}оться

авторського оц|нкок) в контекст| власного досл|дх<ення.

3. Фбгрунтовуточи педагог|чн| умови досл|дницького процесу' варто було

б б|льтше увагиприд|лити !х процесуы1ьному забезпеченн}о у контекст| реал|зац|?

профес!йно| спрямованост| навчання математики у фахов|й п|дготовц| майбутн|х

1н}кенер1в.

4. Б|ддаточи налех(не математико-статистичн|й обробц| даних' зроблених

дисертантко}о' ввах(асмо, !{Ф в автореферат| мае бути б|льтш повне розкриття

зм|сту | лог|ки вир1гшення ус|х завдань та щаф|нне представлення отриманих

експериментальних даних.

5. у параграф1 1.1 дисертантка описус м|сце | роль |нформац|йних

технолог|й в осв|тньому процес! фахово| п|дготовки майбутн1х |нженер|в.

!оц|льно було б додати табличний опис засоб|в комп'тотерних технолог|й за

визначеними 3авданнями досл|дт<ення.

6. Бе звах(а}очи на ?€, що дисертантко|о обгрунтовано застосування

метод|в досл!дкення (шараграф 3.4), ввокаемо' що було б доренним використати

д1агностичн| технолог|?, як|

технолог|чного заб езпеченн'1.

реат|зутоться засобами 1нформац1йно-



Бказан| недол|ки' за).в0|(ення ! рекомендац|| матоть дискус|йний характер

та спрямован| на под€}пь:ший науковий розвиток диоертантки, !! перспективний

рух у справ| розвитц педагог|чнот нау1сй.

3агальний висновок.

Фсновн| полох{ення та результати досл|д)кення достатньо о6щунтован|,

достов1рн|, матоть наукову новизну | практинну знануш|сть, апробован| та

вшровад)кенн| в практику роботи заклад|в вищо| осв|ти. {исертац|я }(овальиук

Р1ай] Борис|вни <|[рофес|йна спрямован!сть навчання математики як

|нтеграц|йна основа фахово[ п|дготовки студент|в |нхсенерних спец|альностей>> с

самост|йно!о завер1шено}о праце}о, в як|й ощиман| нов| науков0 общунтован1

результати' що в сукупност| е суттевими для розвитку теор|| | методики

профес1йно| осв!ти. !исертантка як|сно виконш1а акту€1льне досл!дження' яке за

зм|стом, новизно1о' теоретичним та практичним значенням, повното!о викладу !1

основних результат|в у публ|кац|ях в1дпов!дае вимогам мон !кра!ни щодо

докторських дисертац|й' та п.п. 9, 10, 12,1з,14 к|{орядку присудження наукових

ступен|в>>' затвердх{еного постанового 1{аб1нету Р1|н|стр|в !кра|ни в|д 24 липня

20\з року (з| зм|нами), а !! автор (овальчук Р[айя Борис1вна заслуговус на

присудження |й наукового ступеня доктора педагог[чних

13.00.04 - теор|я | методика профес|йно| осв|ти.
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